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COLUMN

DE SMEEROLIE MIST . .
Een periode als deze is even moeilijk als interessant. Ze beïnvloedt ons handelen, ons denken en
ons voelen. Velen van ons hebben het moeilijk, worden niet gezien, niet bezocht of worstelen met
beperkingen. De maatregelen verengen ons handelen tot dat wat noodzakelijk of onvermijdelijk is.
In de ogenschijnlijk nodeloze momenten gebeurt zoveel belangrijks. Je ziet elkaar niet bij de
kofﬁeautomaat ... juist daar waar we even stil kunnen staan bij wat ons persoonlijk bezighoudt of waar je
die blik treft van een collega die met iets in zijn maag lijkt te zitten. Of neem die toevallige ontmoeting
bij het kopieerapparaat waardoor je ziet waar je collega mee bezig is en je een idee opdoet voor je eigen
groep. Of dat gesprekje op de gang met een paar collega’s over de vergadering van gisteren ...
Die ogenschijnlijk nodeloze momenten zijn van ongekende waarde als het gaat om
organisatieontwikkeling en werkplezier. Die momenten vormen de smeerolie van een organisatie: je
wordt verrast door een onverwachte lach, een handig idee of een ander perspectief, waardoor je de dag
ineens heel anders beleeft. Kennis en werkplezier zitten immers niet alleen tussen de oren, maar vooral
tussen de neuzen.
We zoeken alternatieven en die zijn vooral digitaal. Digitaal is suboptimaal, maar we hebben er een mooie
(tijdelijke) oplossing mee gevonden. Ook in onze organisatie puzzelen we met digitale alternatieven. We
borrelen via getmibo.com, we meeten in Teams en vergaderen met wonder.me. Stuk voor stuk gave tools,
waar we ook mooie ervaringen mee opdoen. Ik snap dat het deels een blijvertje is, maar een volledig leerof ontwikkelproces kan niet louter digitaal. Ik sluit daarom graag af met een quote van Michael Fullan:
“The teacher who thinks he can be replaced by computers, can be replaced by computers.”
Tot bij de kofﬁeautomaat, de plek waar de motor soepeler gaat draaien en de geest ruimer gaat denken.

Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen

OMJS MAGAZINE

3

K L I J F LA B

Collega Noortje Muselaers

OMJS IN SAMENWERKING MET NEUROPSYCHOLOOG NOORTJE MUSELAERS

KLIJFLAB KOPPELT
NEUROPSYCHOLOGIE AAN
LEREN EN ERVAREN IN DE
ONDERWIJSPRAKTIJK
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE
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nderwijsprofessionals die nieuwsgierig zijn naar de werking van de hersenen
en de manier waarop kinderen optimaal leren, kunnen vanaf komend schooljaar
terecht in het KLIJFlab bij OMJS in Helmond. In dit nieuwe lab laat neuropsycholoog
Noortje Muselaers onderwijsprofessionals zien en ervaren hoe zij inzichten uit de
neuropsychologie kunnen vertalen naar hun onderwijsaanbod en manier van lesgeven.

In de afgelopen jaren ontwikkelde Noortje verschillende
materialen en gaf ze trainingen aan leraren over onderwijs
dat beklijft in de hersenen. Ze bedacht tevens het concept
KLIJFlab, dat ze vanaf nu verder uitbouwt met – en onder
de vlag van – OMJS. “Alleen ga je sneller, maar samen kom
je verder”, aldus Noortje. Ze hoopt dat het KLIJFlab gaat
bijdragen aan de verspreiding van inzichten over de werking
van het brein – inzichten waar onderwijsprofessionals veel
proﬁjt van kunnen hebben. Niet omdat ze nóg meer dingen
moeten doen, integendeel. Wie beter begrijpt hoe de hersenen
werken, snapt volgens Noortje ook dat het onderwijs juist
gebaat is bij minder: “Less is more, is mijn pleidooi. De hele
dag benutten om dingen te leren werkt averechts. Op den
duur is het brein verzadigd en heb je tijd nodig om dingen te
laten landen en een plekje te geven. Stop met doordenderen
en geef datgene wat je doet de kans om ook echt krachtig te
verankeren in het leerlingenbrein.”

krijgt om een krachtig hersenpatroon te worden. Lesroosters
zijn erg vol, waardoor veel lesstof snel en vluchtig aan
bod komt en niet-behandelde lesstof regelmatig meegaat
als huiswerk. Daarnaast bieden ook steeds meer scholen
individuele maatwerk- en excellentietrajecten aan. “Scholen
maken elkaar een beetje gek met alles wat opgetuigd moet
worden”, aldus Noortje, “omdat iedereen denkt dat leerlingen
steeds opnieuw uitgedaagd moeten worden. Voor het brein is
dat heel gek. Je kunt niet verder bouwen op hersenpatronen
die er niet of niet krachtig liggen. Dan bouw je voort op
gatenkaas.”
ONBEWUST HERHALEN
Noortje kan het niet vaak genoeg uitleggen: dat wat je niet
onderhoudt, dooft gewoon uit. Het vervliegt. En daarom moet
je blijven herhalen. “Kleine kinderen vragen er letterlijk om:
‘nog een keer, nog een keer!’ Maar als kinderen ouder worden,
lijkt herhalen ineens ongepast te zijn, iets wat je niet meer
doet. We zijn allemaal heel trots als een leerling in één keer
iets begrijpt. Maar als je wat achterloopt, wordt dat vaak als
iets heel negatiefs gezien, óók door ouders. Ik vraag me dan
altijd af: is de stof wel genoeg herhaald?”

LIEDJE
Volgens Noortje is het belangrijk om te weten dat er in de
hersenen altijd verbindingen worden gebouwd. “Naarmate
ergens meer aandacht voor is, worden die verbindingen
sterker. Tegelijkertijd denken hersenen ook constant in een
complex geheel van allerlei verbindingen
Een component die volgens Noortje in
samen, in patronen van dat wat je hoort,
De hele dag benutten het onderwijs dikwijls vergeten wordt,
ziet, ruikt, proeft en voelt op een bepaald
is de impact van ‘onbewust herhalen’:
om dingen te leren
moment. En hoe meer zintuigelijke ervaringen
“Invloeden die je van thuis meekrijgt,
werkt averechts.
tegelijkertijd binnenkomen, des te krachtiger
zorgen ook voor patronen in de hersenen,
het patroon dat de hersenen maken.
waardoor een kind onbewust al van
Wanneer in de toekomst een stukje van dat patroon wordt
alles weet over – bij wijze van spreken – politiek, muziek of
aangesproken, bijvoorbeeld door een geur of een liedje, dan
huisdieren. In het onderwijs zijn we vrij snel geneigd om te
wordt het hele patroon geactiveerd. Dus als jij terugdenkt
zeggen: ‘Och, dat is een slimmerik.’ Maar ik vraag me dan
aan een bepaalde vakantie omdat je een liedje van toen op
af of die leerling niet gewoon voortbouwt op patronen die
de radio hoort, dan ben je meteen terug bij het hele patroon
onbewust thuis al gelegd zijn. Het hoeft niet iets te zijn wat
van wat je destijds ervaren hebt: waar je was, met wie, of je
aangeboren is.”
verliefd was of niet en ga zo maar door.”
THUISSITUATIE
GATENKAAS
“Ieder gezond brein zich kan ontwikkelen. Het is maar net
Wanneer Noortje dit bespreekt met onderwijsprofessionals en
welke invloeden tot je komen. Dat betekent – bijvoorbeeld
de vertaalslag maakt naar het onderwijs, dan komen leraren
– dat je kinderen die geen ideale thuissituatie hebben of die
dikwijls tot de conclusie dat veel van wat ze aanbieden niet
heel grofgebekt zijn, in een onderwijssituatie wel degelijk in
beklijft in het leerlingenbrein, omdat de lesstof geen kans
een ander patroon kunt krijgen. Dat andere patroon kun je
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NEUROPSYCHOLOGIE

namelijk met ze bouwen”, aldus Noortje. “Wees alleen niet verrast als ze ineens in hun andere
patroon schieten. Patronen zijn heel sterk. Hoe krachtiger ze gelegd zijn, hoe vaker ze bewust of
onbewust herhaald zijn, des te sneller je er inschiet. Daar kun je niks aan doen, dat gebeurt ons
allemaal. Bovendien is het de normaalste zaak van de wereld om af en toe de lesstof verkeerd
te interpreteren of verkeerde aannames te doen. En het zou ook heel normaal moeten zijn om
iemand bij te sturen die iets verkeerd interpreteert in onze ogen. Durf iemand bij te sturen op
een directe, constructieve wijze.”

“Scholen maken elkaar een
beetje gek met alles wat
opgetuigd moet worden”
SPANNINGSVELD
In haar trainingen merkt Noortje dat steeds meer leraren zich afvragen waar ze eigenlijk mee
bezig zijn. Desondanks gaan ze toch door met wat ze doen, omdat iedereen dat doet. Leraren
zitten als het ware gevangen in het systeem. Precies dat spanningsveld wil Noortje ombuigen,
enerzijds door het delen van inzichten en anderzijds door het bieden van ervaringen in het
KLIJFlab. Hoe zou je bijvoorbeeld een les zo kunnen aanbieden dat de stof beter beklijft? Wat doe
je met de indeling van de dag of de inrichting van de ruimte? Welke patronen gaan ‘aan’ als je in
een andere ruimte komt? Op school gedraag je je tenslotte anders dan in een kerk of bioscoop.
“In het KLIJF-lab kunnen leraren dergelijke dingen ervaren”, aldus Noortje, “en omdat mensen
uit hun vertrouwde omgeving stappen, schieten ze zelf ook minder snel terug in hun vertrouwde
patronen. Bovendien zullen nieuwe ervaringen beter beklijven.”

HET KLIJFLAB
Het KLIJFlab wordt een plek waar onderwijsprofessionals al hun zintuigen op scherp
mogen zetten en waar zij zowel gaan leren als beleven. Aan de hand van beeld- en
geluidsfragmenten ervaren leraren wat er gebeurt in de hersenen en wat een effectieve
aanpak kan zijn voor het onderwijs. Tussentijds krijgen zij steeds een spiegel vanuit de
neuropsychologie voorgehouden. Prikkel je op het juiste moment? Richt je je aandacht goed?
Heeft het leerlingenbrein de kans gekregen om een
krachtig patroon te maken? Heb je tijdig gesignaleerd dat het
misgaat bij een leerling en stuur je ook bij?
Het KLIJFlab opent in het schooljaar 2021/2022 zijn deuren.
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COLUMN

LEERACHTERSTAND
BIJ LEERLINGEN?
HOE ZIT HET MET DE
LEERACHTERSTAND
BIJ LERAREN?
COLUMN RENÉ LITJENS

H

et is dinsdag 15 december 2020 wanneer Mark Rutte
aankondigt dat een tweede lockdown noodzakelijk is.
Net als in maart en april van dat jaar gaan de scholen
dicht. De volgende dag zie ik ongeloof en verbijstering bij
collega’s; het nieuws komt hard aan. Als de eerste lockdown
ons iets heeft geleerd, is het dat de sluiting van scholen
de ontwikkeling en het welzijn van kinderen geen goed
heeft gedaan. De kofﬁe van thuis was een van de weinige
lichtpuntjes. Naast corona-moeheid en eenzaamheid komt ook
de zorg over leerachterstanden bij leerlingen weer op tafel.
Maar hoe zit het eigenlijk met de leerachterstand van leraren?
De ontwikkeling van leerlingen gaat hand in hand met de
ontwikkeling van scholen en leraren. Scholen proﬁleren zich in
bijvoorbeeld onderzoekend leren, omdat ze kinderen gunnen
om te leren uit interesse en nieuwsgierigheid. Studiedagen,
team- en bouwvergaderingen stonden tot voor kort in het
teken van visie en praktijkontwikkeling. Nu staan technische
problemen met apparaten, het maken van instructieﬁlmpjes en
het digitale contact met kinderen en ouders op de agenda. Het
langetermijndenken heeft plaatsgemaakt voor acties op korte
termijn. Een logisch gevolg in crisistijd, maar wel van invloed
op schoolontwikkeling die is gericht op de lange termijn.
Leren en samen ontwikkelen is een interactief proces. In mijn
omgeving zie ik scholen die veel geïnvesteerd hebben om het
denken in eilandjes (mijn klas, mijn verantwoordelijkheid)
vaarwel te zeggen en het werken in gezamenlijkheid te
omarmen. Nu dwingen maatregelen ons echter om elkaar te

ontwijken. Ik hoor collega’s weleens zeggen: “Het is overleven.”
De vergelijking met Expeditie Robinson is snel gemaakt.
Afgezonderd op een eiland, dat jouw klas of thuiskantoor heet,
heb je – in plaats van een pot rijst en vuurstenen – een laptop
en een handleiding van Google Classroom gekregen. Tijdens
een van de vele Teams-vergaderingen worden plannen gemaakt
voor het voeden van de leerlingen met een dagelijks aanbod,
waarbij het verduurzamen en verstevigen van het kamp op het
eiland op de lange baan wordt geschoven. Maar zijn we ons
voldoende bewust van de consequenties op langere termijn,
wanneer we snelle oplossingen prioriteren? Is het fundament
van de school nog net zo stevig als een jaar geleden?
Zoals Mark Rutte steeds vertelt, komt er een einde aan deze
crisis. Er komt een tijd waarin wij elkaar, de kinderen en
ouders weer kunnen ontmoeten. De recente opening van de
scholen is een eerste stap op weg naar het ‘oude normaal’.
Tot die tijd wil ik collega’s uitdagen om wel bezig te zijn
met ontwikkeling op lange termijn en met persoonlijke
ontwikkeling. Afstandsonderwijs leert ons veel nieuwe dingen
over bijvoorbeeld de zelfstandigheid van leerlingen, doelgericht
werken en digitale geletterdheid. Bevraag leerlingen en ouders
op hun ervaringen, deel samen met collega’s jouw successen,
volg webinars van onderwijspartners en neem momenten voor
zelfreﬂectie. Want in die momenten zitten zeer waardevolle
lessen, lessen voor duurzame ontwikkeling op de lange termijn.
Wellicht dat we dan over een tijd niet meer spreken van een
leerachterstand, maar van een ontwikkelings(voor)sprong voor
ons en onze kinderen.

RENÉ LITJENS
Medewerker Onderwijs & Kwaliteit SALTO Eindhoven.
“Twijfel niet als je iets nog niet kan, het biedt kansen om
iets nieuws te leren”
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VISIE OP REKENONDERWIJS

BETEKENISVOL
REKENEN
TEKST PATTY VAN DER AA

R

ekenen is meer dan alleen het maken van sommen.
Rekenen is overal en altijd, kijk maar eens om je heen.
We spreken met Kimberly Pijnenburg, Jenneken van der Mark
en Ine van de Sluis, onderwijsadviseurs en rekenexperts bij
Onderwijs Maak Je Samen, over hun visie op rekenonderwijs.
Of het nu gaat om de temperatuur of om op tijd bij je sportclub zijn: in dagelijkse
situaties reken je continu, zonder dat je je daar bewust van bent. Rekenen is namelijk
veel meer dan alleen het maken van sommen. Het is het herkennen van rekenwiskundige situaties in dagelijkse contexten, om vervolgens te begrijpen welke
bewerking je erop los moet laten. Dat maakt rekenen niet alleen toepasbaar, maar
ook nog eens leuk.
Hoe je dit bereikt in jouw klas? Zorg er allereerst voor dat je doelen helder zijn,
draag daarna een betekenisvolle context aan en breng die bewustwording teweeg.
Koppel die ervaring aan de kennis die leerlingen al hebben of aan de som die je
wilt maken. Dat is functionele gecijferdheid.
DE WERELD ZIT VOL SOMMEN
Kinderen groeien op in een wereld vol getallen, patronen en structuren.
Toch zijn zij zich er niet van bewust dat ze eigenlijk de hele dag aan het
rekenen zijn. “Mijn zoon zag ooit in de boekenwinkel een eierdoosje met
paaseitjes van Tony’s Chocolonely. Ik zei hem dat hij het mocht hebben,
als hij binnen drie tellen wist hoeveel eitjes erin zaten. Toen zei hij direct:
‘4 x 3 = 12.’ Hij kreeg het doosje en begreep toen waarom hij keersommen
had moeten leren”, legt Ine uit. “Rekenen is overal. Ik denk dat leraren die
bewustwording zelf ook meer moeten hebben. Dan zien ze zo duizenden
voorbeelden in het dagelijkse leven om doelen en rekenstrategieën in
de context van hun leerlingen uit te leggen. Die context ontbreekt vaak
of sluit niet aan bij hun belevingswereld. Dat kan ook niet anders; de
omgeving van een kind in Eindhoven is echt anders dan die van een
kind in Friesland of Den Haag. Ze maken andere dingen mee, dus is hun
rekenwereld ook anders.”
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STIMULEER DE NIEUWSGIERIGHEID
Kinderen stellen zichzelf van nature wiskundige vragen. “Ik was op een sbo-school
toen een aantal jongens met een emmer sneeuw binnenkwam”, vertelt Jenneken.
“Ze wilden weten wat er overbleef als de sneeuw gesmolten was. De leraar ging
er helemaal in mee, zette de emmer bij de verwarming om na een tijd samen te
ontdekken wat er gebeurd was. Ze hadden het over inhoud, over vergelijkingen. Het
gaf de leerlingen een context die ze nooit meer zullen vergeten en de leraar kon
zo overstappen op de inhoud, terwijl deze leerlingen daar qua rekenvaardigheid
eigenlijk nog niet waren. Er is geen methode die dat doet; het is de situatie. Als
je daar foto’s van maakt, kun je er op een later moment op terugkomen. Zo kom
je met de opgedane ervaring bij je leerlingen terug en bouw je op hun kennis
verder. Vanuit deze ervaringen kun je de koppeling maken naar hoe dat er op
papier uitziet: schematisch, in een tekening, maar ook met de sommen die daarbij
horen.”
VERWONDER JEZELF
Kimberly vult aan: “Het is jammer dat de verwondering er door de huidige
inrichting van het onderwijs zo snel vanaf gaat. Ik vind het juist zo mooi wanneer
kinderen tegen me zeggen: ‘Ow, waren we aan het rekenen?’ Het gaat dus om
kansen zien en kansen grijpen. Om in sommige gevallen de methode te laten voor
wat ze is en keuzes durven te maken. Je als leraar bewust te zijn dat het niet gaat
over hoeveel sommen er aan het einde van de les gemaakt zijn.”
Kijk dus eens om je heen, in het schoolgebouw of buiten op de speelplaats. Waar
zie jij rekenen terug? Wat houdt jouw leerlingen bezig en hoe kun je rekenen
binnen de belevingswereld van je leerlingen inzetten om de doelen te bereiken?
We beloven je: je wordt enthousiaster over het vak en dat straalt af op je
leerlingen.

AAN HET WOORD WAREN …
INE VAN DE SLUIS
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
“Ieder kind verdient begeleiding op maat, zo ook hun begeleiders binnen de
school. Samen maken we onderwijs voor ieder kind.”
JENNEKEN VAN DER MARK
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
“Nieuwsgierig zijn naar wat leerlingen doen, begrijpen en toepassen is de kern
van leren rekenen. Daarvoor is een leraar nodig die keuzes durft te maken om
daarmee af te stemmen op wat iedere leerling nodig heeft.”
KIMBERLY PIJNENBURG
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
“De beste wijze om iets te leren, is er les in te geven.”

Bekijk deze en meer prikkelende posters op www.omjs.nl/pp
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ONDERSTEUNING PASSEND ONDERWIJS

“ZIE HET ALS FLIPPING
THE CLASSROOM, MAAR
DAN VOOR LERAREN”
TEKST FLOORTJE DEKKERS

Marsha van der Vleuten
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BRABANTS SAMENWERKINGSVERBAND ONLINE IN GESPREK
OVER ONDERSTEUNING PASSEND ONDERWIJS

I

n de verbeteraanpak passend onderwijs stelt minister Slob onder meer dat de 151
samenwerkingsverbanden (samenwerkende schoolbesturen) die Nederland telt, scholen
moeten ondersteunen in de expertiseontwikkeling van hun onderwijzend personeel.
Bovendien is het zaak om vervolgens ook de uitwisseling van deze expertise tussen
scholen te stimuleren. Hoe geef je als samenwerkingsverband in de praktijk vorm en
inhoud aan deze maatregelen?
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06)
is een vereniging van vijftien schoolbesturen en een kleine honderd
scholen, met als werkgebied de Brabantse gemeenten Oss, Uden,
Meijerijstad, Bernheze en Landerd. Een van de manieren waarop dit
samenwerkingsverband vorm wil geven aan ondersteuning voor leraren bij
passend onderwijs, is de opbouw en invulling van een online kennis- en
leerplatform. Samen met Piex, een organisatie die online trainingen biedt
voor onderwijsprofessionals en partner van Onderwijs Maak Je Samen,
werkt de regiegroep van het SWV hard aan de ontwikkeling en invulling
van dit platform.

“Wat we voor leerlingen

Bestuurder Joris Elbers zegt hierover: “Met een
online platform kunnen we kennis verduurzamen en
leraren ook bereiken.” gemakkelijk toegankelijk maken. De leraar is hierbij
de sleutel, die heeft de vraag of de behoefte; wij
wijzen de weg naar een mogelijke oplossing via het platform. Deze kennis,
in combinatie met inzet van een van onze ondersteuningsspecialisten,
zorgt dat leraren vervolgens op school met hun eigen collega’s weer verder
kunnen. Maar het doel gaat verder dan hulp aan één leraar. We willen via
het platform kennis helpen borgen binnen schoolteams én kruisbestuiving
met andere scholen op gang brengen.”

wensen, willen we hiermee
voor

NIET ALLEEN EEN VERZAMELPLAATS VAN BEST PRACTICES
Marsha van der Vleuten heeft een onderwijsachtergrond en is directeur
van Piex. Piex is er voor onderwijsorganisaties die een mix van live
en online leren willen realiseren en staat mee aan de wieg van de
ontwikkeling van de online community die exclusief is voor SWV PO 30 06.
“Daarop kun je als leraar niet alleen vragen stellen en bijdragen plaatsen,
maar deze community biedt ook toegang tot een breed aanbod van
expertise – cursussen, trainingen, opleidingen – ontwikkeld door en met
experts uit het onderwijs”, legt ze uit. “Je kunt er dus zélf kennis ophalen
en brengen. Het SWV biedt hierbij een routekaart en wijst je de weg. Het
online platform is een middel om het activeren van leren te stimuleren.
Een plek waar je heen kunt gaan om je kennis op te frissen, om die verder
te verdiepen en vooral om die kennis ook te verduurzamen. Op dit moment
ligt de focus vooral nog op het proces: hoe gaan we de cultuur van kennis
delen precies inrichten? Het moet niet louter een verzamelplaats worden
van best practices, we selecteren de inhoud zorgvuldig. Thema’s zijn
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ONDERSTEUNING PASSEND ONDERWIJS

Leraar en teacher leader

afhankelijk van de vragen uit de praktijk. Via kwaliteitscriteria
– waaronder bevestiging vanuit ten minste één bron en
aanwezigheid van een duidelijke follow-up – zorgen we dat
onderwerpen, vraagstukken of cases niet ‘zomaar’ op het
platform terechtkomen. Het is work in progress, de komende
drie jaar zullen we het platform steeds verder vullen.”
Lisanne Peters is teamleider ondersteuningsspecialisten
binnen SWV PO 30 06 en kent uit de praktijk voorbeelden
die zeker geschikt zijn om te delen op een dergelijk
platform: “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de school waar
de ondersteuningsspecialist samen met het schoolteam
een manier gevonden heeft om te kunnen inspelen op de
verschillende rekenvaardigheden van iedere leerling. En deze
manier vervolgens heeft helpen implementeren. Een mooi,
inspirerend en mogelijk bruikbaar voorbeeld voor andere
scholen. Met zo’n online platform is het delen hiervan veel
gemakkelijker geworden. Laagdrempelig en toegankelijk. Zo’n
case kost tijd en energie; hoe meer leraren of scholen daarmee
vervolgens hun voordeel kunnen doen, hoe beter, toch?
Bovendien maakt het platform het gemakkelijker om krachten
te bundelen. Kom je alleen ergens niet uit? Samen weet je
misschien wél een oplossing.”
SNOEPWINKELEFFECT
Martijn Schoonaard is stafmedewerker kwaliteit en onderwijs
en schoolleider bij KIEM Onderwijs en Opvang. “Het
tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoefte van kinderen is
een steeds grotere uitdaging in het onderwijs”, zegt hij. “Het
vraagt van leraren veel uiteenlopende en nieuwe vaardigheden.
En daarnaast ook een reﬂectie op je mindset: wat is de kern
van je werk en je toegevoegde waarde voor kinderen? Hoe mooi
is het dan als je zelf op zoek kunt gaan naar ervaringen van
collega’s hiermee of expertise hierover, op een tijd
en een plek die jou uitkomen. Ik denk dat het veel soelaas kan
bieden. Tegelijkertijd hoop ik dat we met het platform een
soort ‘snoepwinkeleffect’ bereiken, waarbij leraren zin krijgen
om van alles uit te kiezen en elkaar gaan aanspreken om dat

12
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ook te doen. Dat we vanuit een duidelijk en sterk aanbod de
vraag kunnen stimuleren en zo voorkomen dat leraren energie
verliezen in de prachtige taak die ze hebben.”
Lisanne Peters beaamt dit: “Onze bedoeling is dat door de
opzet, het gemak en natuurlijk de inhoud van het platform
leraren (weer) zin krijgen om te leren, dat ze het gaaf vinden
om ermee aan de slag te gaan of erdoor geïnspireerd raken. Wat
we voor leerlingen wensen – dat ze zelf nieuwsgierig zijn en op
zoek gaan naar antwoorden – willen we hiermee voor leraren
ook bereiken.”
Martijn van Tilburg, directeur personeel, onderwijs en
kwaliteit bij SAAM-scholen, vult aan: “Het is eigenlijk ﬂipping
the classroom, maar dan voor leraren. Professionaliseren
gebeurt zo op een nieuwe manier: in plaats van je hulpvraag
direct bij een ander neer te leggen, neem je als leraar zélf
de verantwoordelijkheid. Het is namelijk jouw behoefte aan
ondersteuning. Geef aan waar je tegenaan loopt en vanuit
het SWV wijzen we je de weg naar waar je (het begin van) de
oplossing kunt vinden. Als dát lukt, is dat echt heel mooi.
Dan faciliteren wij kennis of ondersteunen we het faciliteren
van kennisdeling. Maar de leraar behoudt zelf regie en
eigenaarschap over zijn hulpvraag.”
Volgens Joris Elbers is een van de grootste uitdagingen
voor deze regiegroep dan ook: weten waar de vragen van
professionals liggen en hoe daarop aan te sluiten. “Zodat
leraren zich ondersteund voelen in het samen vormgeven van
passend onderwijs. Natuurlijk is ondersteuning nooit helemaal
standaard en moet er persoonlijke ﬁnetuning plaatsvinden.

“Kom je alleen ergens niet
uit? Samen weet je misschien
wél een oplossing”
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Maar dat deel van de expertise of van een oplossing dat voor
meer leraren waardevol is, moeten we zeker online delen. In
combinatie met onze ondersteuningsspecialisten creëren we
dan een zo ideaal mogelijke mix tussen online en fysieke steun
en optimaliseren we het professionaliseren met en vanuit de
praktijk.”
Martijn van Tilburg legt tot slot de lijn terug naar medeontwikkelaar Piex: “Piex werkt samen met partners uit de
regio, zoals OMJS. Vaak zijn mensen al bekend met elkaar en
dat maakt de samenwerking heel toegankelijk; je zoekt elkaar
gemakkelijker even op. Lijntjes zijn snel gelegd. Die verbinding
binnen het regionale onderwijsnetwerk is zeker ook een
voorwaarde voor succesvol passend onderwijs.”

AAN HET WOORD WAREN …
JORIS ELBERS
Bestuurder SWV PO 30 06.
“Samen passend onderwijs vormgeven, de expertise bij de
leraar is de sleutel tot het succes.”
JEROEN VAN DER CRUIJSEN
Staﬂid SWV PO 30 06.
“Iedereen heeft talenten. De uitdaging is om ze de kans te
geven zich te ontwikkelen.”
LISANNE PETERS
Teamleider ondersteuningsspecialisten SWV PO 30 06.
“Sta open voor uitdaging en verwondering en laat je
verrassen door de uitkomst.”
MARTIJN SCHOONAARD
Schoolleider en stafmedewerker kwaliteit en onderwijs
KIEM Onderwijs en Opvang.

NIEUWSGIERIG?

“Samen word je echt wijzer!”

Heeft jouw bestuur de ambitie om interne expertise zichtbaar
en toegankelijk te maken? Om te investeren in een cultuur van

MARTIJN VAN TILBURG

(online) kennis delen? Download dan de ambitieschaal via de

Directeur personeel, onderwijs en kwaliteit bij SAAM-

QR-code. Daarnaast kun je ook vrijblijvend contact opnemen met

scholen.

Piex via info@piex.nl.

“Ik ga voor zichtbare kwaliteit in het primaire proces!”
MARSHA VAN DER VLEUTEN

On l i ne t rain ing en voor
on de rw i jsprofe s sionals

Directeur Piex.
“Werk samen met mensen waar je iets van kunt leren.”
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IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
IN

DE SPOTLIGHTS

BUITENSPEELKAARTEN
64 spelsuggesties voor op het schoolplein; van activiteiten met
stoepkrijt, springtouw en bal tot suggesties voor warm- en koud weer.
s.omjs.nl/buitenspeelkaarten

Buitenspel 15

Groep

3 -8

Buitenspel 5

Flipperkast
Wat heb je nodig?
- 1 bal
- minimaal 6 kinderen
je benen wijd staan.
cht naar buiten en ga met
• Maak een kring met je gezi
t proberen de flipperbal te
moe
zij
of
Hij
van de kring.
• 1 kind staat in het midden
ontwijken.
de bal
de benen door. Ze gaan met
t voorover en kijkt tussen
• Iedereen in de kring buig
n.
rake
te
eren
van de kring staat prob
degene die in het midden
plaats en mag jij de bal
raakt, verwisselen jullie van
oon
pers
te
dels
mid
• Als jij de
proberen te ontwijken!

De elektrische sch
o
Wat heb je nodig?

- minimaal 4 kinder

en (meer spelers ma

akt het leuker!)

• Iedereen gaat in
een kring staan.
• 1 persoon begint
met het doorgeven
van de elektrische
schok.
• Doe dit door je han
den tegen elkaar te
houden en je vinger
• Als je de schok doo
s te ric
rgeeft aan iemand
die naast je staat, zeg
• Als je de schok aan
je “ZI
iemand doorgeeft
aan de overkant van
• De ontvanger van
de krin
de elektrische schok
geeft nu ook op dez
elfde m
door.
• Als je het verkeerde
woord zegt, dan ga
je zitten.
• Let op: je moet het
spel proberen zo sne
l mogelijk te spelen
.
Moeilijker:
Voeg een woord toe
; “Bo

ink”. Bij ”Boink” stu
ur je de elektrische
persoon waar hij van
scho
daan kwam. Deze per
soon is nu nog een
keer aa

www .ond erwi jsma akjes

a me n.nl

Meer informatie?
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53

MODEL

IN DE SPOTLIG
HTS

OORZAKEN VAN WEERSTAND ONDER EN BOVEN DE OPPERVLAKTE
MARS, A. (2006). HOE KRIJG JE ZE MEE? ASSEN: KONINKLIJKE VAN GORCUM.

Makkelijk
benoembare
oorzaken

Twijfels aan de
verandering
Onvolledige
informatie

Kinderziektes

Falende interactie

Groep

5-8

ok

Wantrouwen tegen
de veranderaar
Moeilijk
benoembare
oorzaken

Onzekerheid over
de eigen positie

Verbouwingsoverlast

Tegengestelde
belangen
Onwennigheid
Oud zeer

Uit: 5 minuten veranderen. Uitgeverij OMJS, Helmond.
s.omjs.nl/5minutenveranderen

chten op een ander.

IP!”

ng zeg je ”ZAP!”
manier een schok

ok terug naar de
an de beurt.

WEERSTAND, WAT ZIJN DAARVAN MOGELIJKE OORZAKEN?
Niet ieder teamlid staat direct te juichen bij het ingaan van een veranderproces. In de meeste situaties vinden
de teamleden wel verbinding met het veranderdoel, soms is de verandering acceptabel, maar weerstand tegen
de verandering komt ook voor. Weerstand kan zich uiten in de teamgesprekken over de verandering, maar ook in
gedrag (bijvoorbeeld ja zeggen en nee doen).
Als procesbegeleider ga je in dit geval de dialoog aan met de betrokken collega om de mogelijke oorzaken van
weerstand te achterhalen. Voordat je dit gesprek gaat voeren, is het raadzaam om jezelf ervan bewust te zijn dat
achter elke voorkomende vorm van weerstand altijd een reden schuilt.
Annemarie Mars (2006) heeft een ﬂink aantal mogelijke oorzaken van weerstand in beeld gebracht aan de hand
van een ijsberg en deze ingedeeld van naar makkelijk en moeilijk te benoemen oorzaken.

Bekijk meer!
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WOORZOEKER

ZOEKEN, VINDEN, WINNEN ...
JIJ BENT AAN ZET!
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NU JIJ!
Aan de slag met het

professionaliseringsaanbod.

WIN
€ 50 shop
tegoed!

In deze woordzoeker vind je 27 begrippen. Ze hebben
allemaal te maken met ons professionaliseringsaanbod
van schooljaar 2021/2022!
Vind jij ze allemaal, dan kun je met de overgebleven letters een zin maken en maak
je kans op een mooie prijs.
Laat je antwoord achter op s.omjs.nl/woordzoeker of scan de QR-code. En wie weet
win jij €50,- shoptegoed in de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen!
Op 1 mei 2021 zullen we uit alle juiste inzendingen een winnaar kiezen. Houd
daarvoor ook s.omjs.nl/woordzoeker of onze nieuwsbrief van mei in de gaten!
Succes!

BASISBEKWAAM

KINDGESPREKKEN

RĲKEREKENVRAGEN

BOOTCAMP

KLEUTERONTWIKKELING

SCHOOLPLAN

DEEPLEARNING

KLĲFLAB

SPECIALISTJONGEKIND

ESTLAND

KĲKOPGEDRAG

TAALLEESCOORDINATOR

FINLAND

LEIDINGGEVENIKC

VAKBEKWAAM

FORMATIEFEVALUEREN

LEUVEN

VERRĲKENDSIGNALEREN

GEDRAGINDEGROEP

MODULESJONGEKIND

VKL

INTERIMSCHOOLLEIDER

REKENCOORDINATOR

ZELFREGULATIE

INTERNBEGELEIDER

REKENGESPREKKEN

ZUIDAFRIKA
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SAMEN VERANDEREN

HUYGENS LYCEUM EINDHOVEN ONTWIKKELT EIGEN 5 MINUTEN-KAARTJES

5 MINUTEN-KAARTJES
ALS AANDRIJVER VOOR
VERANDERING EN VERBINDING
TEKST VERA VAN HET HOF

Jasper Kuijper
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H

oe ontwerp je zelf een
onderwijsverandering en
hoe zorg je ervoor dat iedereen
die verandering omarmt en zich
eigen maakt? Op het Huygens
Lyceum in Eindhoven hebben ze dit
op een actieve en creatieve manier
aangepakt gebaseerd op een OMJS
productreeks.
HUYGENS LEREN
Verder ontwikkelen als school waar leerlingen gestimuleerd worden om zelf aan het roer te staan van hun eigen leerproces. Dat was
zes jaar geleden het doel van de onderwijsverandering voor ruim 1140 leerlingen op havo, atheneum en gymnasium. Meer sturen
op vaardigheden en zelfstandigheid is niet nieuw in onderwijsland, maar bij het Huygens Lyceum werd deze verandering echt van
binnenuit bewerkstelligd. Coördinator projectonderwijs Jasper Kuijper vertelt: “Vaak zijn onderwijsconcepten al door anderen
bedacht en is het een kwestie van implementeren, maar deze verandering is door ons zelf geïnitieerd en ontwikkeld. We hebben
onderzoek gedaan naar verschillende onderwijsconcepten en -systemen en vanuit daar een eigen methode vormgegeven, die past
bij onze school. Het was voor ons de eerste keer dat we op deze manier gingen kijken naar onderwijsvernieuwing.
Een proces van vallen en opstaan, maar daar was ook ruimte voor. Ruimte om de tijd te nemen,
maar ook om onze neus te stoten. En dat hebben we zeker ook gedaan!”
IEDEREEN AAN BOORD
Wanneer je een veranderproces samen vormgeeft, moet er ook ruimte zijn voor ieders
inbreng. Kim van Vlerken is naast docent tekenen ook coach en critical friend van het
Huygens Leren-team en ze is vanaf het begin betrokken bij de implementatie van het nieuwe
onderwijsconcept. Ze vertelt hoe ze dat hebben ingericht: “Om ieders inbreng mee te nemen
en om draagvlak te blijven creëren hebben we VAK-coaches in het leven geroepen. Dit zijn
aangewezen docenten die met collega’s in gesprek gaan over Huygens Leren en hun lessen.
Zo houden we korte lijntjes en zorgen we ervoor dat iedereen voeling kan houden met wat er
gebeurt. Daarnaast kunnen we zo snel signalen oppikken en deze omzetten in acties.”
INFORMELE ACTIES
En actie, die is volgens Kim broodnodig: “Een nieuw onderwijsconcept
omarmen is iets wat zich ontwikkelt, dat regel je niet met één poster op de
gang. We hebben
onze visie en de
“Een nieuw onderwijsconcept omarmen
input van anderen
is iets wat zich ontwikkelt, dat regel je
steeds vertaald
naar informele
niet met één poster op de gang.”
bijeenkomsten en
ludieke acties. Van
pizzamiddag tot minilessen voor docenten en van Loesje-achtige
posters tot 5 minuten-kaartjes.” Jasper: “We hebben gevoel en
beleving ingezet. Niet lukraak, maar alles binnen de kaders van onze
visie. Verandering gaat namelijk niet alleen over nieuwe didactische
modellen. We hebben gemerkt dat mensen door deze aanpak de
ruimte voelen om kritische vragen te stellen en ideeën te
delen.”
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SAMEN VERANDEREN

Kim van Vlerken & Simone Noojen

HUYGENS LEREN 5 MINUTEN-KAARTJES
Simone Nooijen is ook een van die VAK-coaches. Zij vertelt:
Bij het Huygens Lyceum werkten ze al langer met de
“Het is een ﬁjn hulpmiddel om de pijlers uit te leggen en eigen
5-minutenkaartjes van Onderwijs Maak Je Samen. Het zijn
te laten maken. We zijn er zo enthousiast over dat we het ook
korte spelletjes of activiteiten die je in die paar minuten tussen
direct bij nieuwe collega’s introduceren. Vanuit hun ervaring
twee concentratiemomenten kunt inzetten. Kim kwam op
geven ook zij input voor de kaartjes, die anderen weer inspireert
het idee om ze na te maken, maar
of wijzer maakt. We merken echt
dan in de Huygens Leren-stijl: “Elke
een cultuurshift in onze organisatie.
“Voor onze eigen 5 minutenset kaarten gaat over één van de
Collega’s zijn trots, verbonden en we
pijlers van Huygens Leren. Denk
blijven elkaar inspireren met creatieve
kaartjes hebben we steeds
aan onderwerpen als eigenaarschap,
werkvormen.”
een docent of medewerker
samenwerken, burgerschap of
creativiteit. Vervolgens hebben de
EEN UITDAGING VOOR OMJS
uitgenodigd om een werkvorm
vijf VAK-coaches steeds een docent
Kim: “We kunnen ons voorstellen dat
of visie te delen die bij het
of medewerker uitgenodigd om een
andere scholen het ook interessant
werkvorm of visie te delen die bij het
nieuwe onderwijsconcept past.” vinden om eigen kaartjes te
betreffende onderwerp past. Echt
ontwikkelen. Ik heb daarom aan
ieders stem is vertegenwoordigd.
OMJS gevraagd of het een format kan
Zelfs de conciërge heeft een kaartje gemaakt. Het blijkt een
ontwikkelen waarmee je online je eigen kaartjes kunt maken.
geweldige, actieve manier om te leren van elkaar. Zo mooi
De onderwerpen en categorieën die OMJS al heeft bedacht,
om te zien dat collega’s die eerst wat onzeker waren over hun
kunnen een mooie leidraad zijn om er een eigen draai aan te
deskundigheid, nu ongeveer in de rij staan om ook een kaartje
geven.”
maken.”

AAN HET WOORD WAREN …
JASPER KUIJPER
Coördinator projectonderwijs.
“Als je echt iets wilt, doe het dan nu, zodat je later geen
spijt krijgt.”
SIMONE NOOIJEN

UITDAGING AANVAARD!

Huygens Leren VAK-coach en docent tekenen.

Bij OMJS vinden we het geweldig als we uitgedaagd

“Wat als het omgekeerde ook waar is?”

worden. De vraag van Kim en haar collega’s om een
format te ontwikkelen waarin iedere school haar eigen

KIM VAN VLERKEN

kaartjes kan maken, gaan we proberen te beantwoorden.

Huygens Leren VAK-coach en docent tekenen.

Het kost uiteraard tijd om hier een goede vorm voor te

“Wanneer je luistert, kom je verder.”

ontwikkelen, maar we zijn er druk mee bezig. Houd onze
website in de gaten!
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COLUMN

Penvriend
Ellen
INVESTEREN IN JEZELF IS DE BESTE INVESTERING DIE JE
KUNT DOEN!
TEKST ELLEN BROUWERS

I

nmiddels alweer ruim een jaar geleden kwam mijn directeur met de vraag of het mij iets
leek om een aanvraag te doen bij het LerarenOntwikkelFonds. Ik was net terug van mijn
zwangerschapsverlof en inmiddels tien jaar werkzaam op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk.
Mijn directeur wist dat ik de laatste tijd zoekende was en ‘iets’ miste in mijn werk. Wat dat
‘iets’ was, wist ik alleen zelf nog niet. En heel eerlijk gezegd was mijn eerste gedachte na haar
voorstel: pfff, investeren in een onderwijsvernieuwing, ik geloof niet dat ik daar, naast mijn
gezin met drie jonge kinderen, de energie voor heb!
Maar goed, zoals dat wel vaker gaat, gingen mijn gedachten in de weken daarna toch met mezelf
aan de haal. Zou het toch niet heel gaaf zijn om met een onderwijsvernieuwing aan de slag te
gaan? Stel dat ik het gewoon zou gaan doen? Zou ik dat durven? Tegelijkertijd voelde ik ook heel
veel weerstand. Ben ik hier wel de aangewezen persoon voor? Kan ik dit wel? Durf ik wel mijn
ideeën te presenteren? Enzovoort.
Uiteindelijk besloot ik toch de stoute schoenen aan te trekken en uit mijn comfortzone te
stappen. Wat had ik te verliezen? Precies … niets!
En zo begon in augustus mijn LOF-avontuur. Een avontuur waarbij ik als pionier vorm mag
geven aan een vernieuwing rondom executieve functies in onze school. Een hele nieuwe rol.
Sinds lange tijd deed ik niet iets omdat anderen dat misschien van mij zouden verwachten, maar
enkel omdat ik dit zelf heel graag wilde. Investeren in mezelf. En vanaf de eerste dag geniet
ik intens van dit avontuur. Nog regelmatig denk ik met een glimlach terug aan mijn eerste
gedachten. Nee, investeren in jezelf kost geen energie maar geeft juist enorm veel energie. En
ook al was dit op de eerste plaats een investering in mezelf, ook anderen plukken nu de vruchten
van mijn gedrevenheid en energie.
Kortom, investeren in jezelf is de beste investering die je kunt doen!

Ellen Brouwers (34 jaar) is leraar op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en
onderwijsinnovator vanuit het LerarenOntwikkelFonds. Samen met haar man
en drie kinderen woont ze in De Mortel.
Wil je meer weten over Ellen’s LOF-initiatief ‘Leren moet je ook leren’? Kijk
dan op de LOF-pagina: https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/author/ellen-2/
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ONDERZOEKEND VERMOGEN

“Neem de tijd om de begin-

J

e kent het wel … Iedere
dag samen met je team
ervoor zorgen dat de
leerlingen optimaal kunnen
leren. Kijken en luisteren
naar leerlingen en daardoor
ontdekken wat ze nodig
hebben. Ervaringen delen
met en vragen stellen
aan collega’s en daardoor
de onderwijspraktijk
doelgericht en systematisch
versterken.

situatie goed te onderzoeken.

Natuurlijk, dat is toch vanzelfsprekend?
Eerst vertragen, om later
Maar minder vanzelfsprekend is het wanneer je gevraagd
kunnen versnellen.”
wordt of je daarbij bewust de kracht van je onderzoekend
vermogen inzet. Onderzoekend vermogen draagt bij aan
een betere uitvoering van het leraarschap, van je onderwijs. Dit blijf je ontwikkelen
door te reﬂecteren op je eigen handelen en door gemotiveerd te zijn om te leren.
Door samen met en van je collega’s te leren en op zoek te gaan naar oplossingen
voor problemen die je in je dagelijkse lespraktijk tegenkomt. Samen vakinhoud,
vakdidactiek en leerprocessen van leerlingen analyseren, interventies uitproberen en
evalueren. Je voelt je eigenaar van wat en hoe je wilt leren. Onderzoekend vermogen
heeft impact op professionele groei in vakmanschap en kennis.
Het onderzoekend vermogen bestaat uit:

een onderzoekende houding
(attitude en mindset);

onderbouwen

(kennis benutten).

zelf onderzoek doen
(onderzoek naar persoon
zelf en context);

O, ZO?! Geheugensteuntje voor elke onderwijsdag, opdat je jezelf blijft ontwikkelen.
Onderzoeken is een iteratief proces wat drie stappen kent: focussen op het probleem
of de wens, het theoretische fundament leggen en – de ﬁnale – een interventie
uitvoeren, evalueren en borgen.

De leraar is geen
onderzoeker, maar heeft
wel baat bij onderzoekend
vermogen.
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FOCUS
Een vraag hoeft niet groot te zijn om met elkaar op onderzoek te gaan. Je bekijkt
de huidige situatie kritisch, bedachtzaam en objectief vanuit verschillende
perspectieven. Focus op de kern van een probleem of wens. Daardoor blijft het
onderzoek behapbaar en kun je relatief snel resultaat bereiken.
Droom over je gewenste situatie. Bepaal met elkaar welke koers je kiest. Het helpt
als je daarbij een afgebakend, objectief en speciﬁek doel formuleert. Bespreek

te

verwachtingen met elkaar zodat collega’s dezelfde beelden
hebben en dezelfde taal spreken.

Maakt het doel duidelijk welke verbetering je wilt realiseren in
de school?
Zijn de begrippen in je doel helder, concreet en eenduidig?
Wordt duidelijk welke nieuwe kennis en inzichten je wilt
verwerven?

JA? DAN IS DAAR DE FINALE!
Je gaat de interventie uitvoeren die leidt tot het (gedeeltelijk)
oplossen van het probleem of het vervullen van de
wens. Denk aan leertaken en -opdrachten, didactische of
pedagogische aanpakken, een lessenserie en leerlijnen,
evaluatie-instrumenten, de inrichting van speel-leerhoeken,
kwaliteitskaarten en plannings- en registratiesystemen. Tijdens
reﬂectie- en evaluatiemomenten kijk je waar je staat en wat nog
nodig is op weg naar de gewenste situatie.

Welke effecten zie je bij de leerlingen, welke bij de leraren?
FUNDAMENT
Het fundament voor je onderzoek moet zorgen voor een
beter begrip van de praktijk. Het bouwen van het fundament
start met inzichten vanuit de theorie. Deze inzichten geven
je richting om onderbouwd de huidige situatie in kaart te
brengen. Ook geven ze mogelijkheden voor de gewenste situatie
in je praktijk. Hiervoor pendel je dus steeds tussen theorie en je
praktijk.

Levert de interventie (bewijs)materiaal of instrumenten op die
je wilt blijven gebruiken in het dagelijks handelen?
In hoeverre is je onderzoeksvraag beantwoord en draagt dit bij
aan je doel?

Als kers op de taart ga je bedenken hoe je gaat borgen,
waardoor opbrengsten van dit onderzoek worden verduurzaamd
en verbreed. Zijn er nieuwe onderzoeksvragen ontstaan?

Hoe worden begrippen gedefinieerd?
Welke gevonden informatie is belangrijk en relevant voor je
onderzoek?

Hoe deel je de kennis binnen de school?
Welke nieuwe vragen zijn er ontstaan?

Betrek naast leraren ook leerlingen in je onderzoek, hun
stem doet ertoe. Je verkrijgt informatie door te observeren,
interviews te houden of een vragenlijst in te laten vullen.
Gebruik hierbij zoveel mogelijk bestaande instrumenten. Zelf
een valide vragenlijst of kijkwijzer ontwerpen is een tijdrovende
klus. Verzamel niet alleen cijfers, maar richt je ook op beelden
en opvattingen.

Bij het woord ‘ﬁnale’ kun je denken aan een einde, maar je
kunt ook denken aan de leerinzichten die je hebt opgedaan
en de nieuwe vragen die zijn ontstaan. Ook onverwachte
veranderingen, zoals nieuwe collega’s of een crisissituatie,
maken dat je met elkaar moet blijven weten waarom en hoe je
de dingen doet. Er is altijd een goede aanleiding om weer te
starten met focus. Stel je als team ﬂexibel op en maak het doel
klein, verander, borg en ga weer door.

Bij wie ga je wat observeren of bevragen en waarom?
Hoe ziet het tijdpad eruit?
Wie heb je nodig en wie ga je informeren?
Wanneer bouw je reﬂectie- en evaluatiemomenten in?

Resultaten die belangrijk zijn of nadruk mogen krijgen, vallen
op door gebruik te maken van visualisaties. Dat maakt het ook
makkelijker om deze te analyseren en krachtig samen te vatten.
Door deze visualisaties te delen met collega’s en door hen mee
te laten denken en ontwerpen, ontstaan er meer eigenaarschap
en betrokkenheid. Nu kan er met focus op richting een
interventie of actie worden ontworpen.

Met welke vraag ga jij op onderzoek uit?
GESCHREVEN DOOR …
SANDRA BROERS
Opleidingsdocent en auteur van Onderzoekend
vermogen in een notendop
“Every teacher needs to improve, not because they are not
good enough, but because they can be even better” – Dylan
Wiliam

Heb je het verhaal achter de data in beeld gekregen?
eb je genoeg informatie voor een interventie die leidt tot het
Heb
(gedeeltelijk) oplossen van het probleem of het vervullen van
de wens?
Heb je bedacht wat de interventie kan zijn?
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BEGRIJPEND LEESONDERWIJS

RECENTE INZICHTEN BASIS VOOR NIEUWE AANPAK BEGRIJPEND LEESONDERWIJS

TEKSTEN GAAN LEVEN OP
BASISSCHOOL DEN DOELHOF
TEKST BRIGITTE BLOEM

Linda Schroijen & Karin Koldewijn
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E

en goede leesvaardigheid is onontbeerlijk voor de
persoonlijke ontwikkeling, voor een succesvolle
schoolcarrière en het later functioneren in de maatschappij.
Goed en aansprekend onderwijs in begrijpend lezen is
daarom van groot belang. Dat vindt ook het team van
basisschool Den Doelhof in Meijel. De school koos voor een
thematische insteek, waardoor leerlingen meer lees- en
leerplezier hebben. “Ons leesonderwijs is nu minder vluchtig.
We sluiten aan bij het thema in de groep. In de groepen is
meer aandacht voor inhoudelijk redeneren en discussiëren.
Teksten gaan daardoor meer leven en krijgen betekenis”,
zegt teamleider bovenbouw Karin Koldewijn. Ilse Meelker
van het taalexpertteam van Onderwijs Maak Je Samen
begeleidt de school bij het veranderproces.
De standaardles begrijpend lezen op Nederlandse scholen bestond lange tijd uit het
lezen van een min of meer willekeurige tekst van een bij de gemiddelde leerling passend
niveau en het beantwoorden van vragen op tekstniveau. Op leesmotivatie en leesbegrip
scoren Nederlandse jongeren steeds slechter. “Daadwerkelijk begrijpen wat je leest
vereist concentratie en de vaardigheid om de inhoud van de tekst te verbinden aan eigen
voorkennis en informatie uit verschillende andere bronnen”, stelt Ilse Meelker. Samen met
Barbara van der Linden en Alette Schoenmaker vormt Ilse de taalexpertgroep van OMJS.
Ilse en haar collega’s merken dat leraren en leerlingen steeds minder gemotiveerd zijn bij
het reguliere leesonderwijs. “Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn we
gaan zoeken hoe we scholen kunnen ondersteunen bij het leuker,
betekenisvoller en functioneler maken van hun leesonderwijs”,
“Alles begint
vertelt Ilse. “Als leerlingen binnen een thema met verschillende
met het vormen
tekstsoorten hun kennis opbouwen, draagt dit bij aan het
begrijpen van die teksten. Bovendien leidt het tot veel meer
van een visie op
betrokkenheid bij het onderwerp dan wanneer leerlingen losse
leesonderwijs”
teksten over verschillende onderwerpen voorgeschoteld krijgen.”
VAN TRAINING TOT ADVIESTRAJECT OP MAAT
Ilse en haar collega’s merken dat er bij scholen steeds meer vraag is naar begeleiding
bij het omvormen van leesonderwijs. Voor onderwijsprofessionals van midden- en
bovenbouw primair onderwijs ontwikkelden ze de training ‘Begrijpend lezen zonder
methode’. Tijdens deze training nemen ze de deelnemers mee in alle facetten van goed
leesonderwijs. “Alles begint met het vormen van een visie op leesonderwijs”, licht Ilse
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toe. “Vervolgens onderzoeken de deelnemers hoe
ze hun leesonderwijs functioneler kunnen maken.
Bijvoorbeeld door begrijpend lezen te koppelen aan
de thema’s die in zaakvakken en wereldoriëntatie
aan bod komen. Vanuit een meer geïntegreerde
aanpak kun je de hele schooldag door met je
leerlingen aan leesbegrip werken.” De training
‘Begrijpend lezen zonder methode’ kan een mooie
start zijn. Een school kan ook voor een adviestraject
op maat kiezen. Dit heeft het team van Den Doelhof
gedaan.

motivatie van onze leerlingen kunnen stimuleren, zo was onze verwachting.
Met die insteek komen we ook dichter bij de belevingswereld van de
leerlingen, waardoor ze meer betrokken zijn bij de teksten die ze lezen.”

AANSLUITEN BIJ THEMA’S
Den Doelhof werkt in de bovenbouw met een geïntegreerde methode voor
de wereldoriënterende vakken. Zes tot acht weken werken de leerlingen
aan een thema dat doorgaans erg aanspreekt. Begrijpend lezen kwam daar
als een losse ﬂodder bij. Dat moest anders, vond het team. “We kwamen op
het spoor van close reading. Deze aanpak inspireerde ons. Zo konden we
op onze eigen wijze zoveel mogelijk aansluiten bij de thema’s die we toch
al behandelen in de andere vakken”, vertelt Karin. De school zocht externe
BETROKKENHEID VERHOGEN
hulp voor de verdere invulling en kwam uit bij de training ‘Begrijpend
Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke
lezen zonder methode’ van OMJS. “Omdat er op korte termijn geen cursus
pijlers van het onderwijs op Den Doelhof. Karin
dicht bij school plaatsvond en ik de voorwaarde had gesteld dat van elke
Koldewijn is onderwijskundig teamleider van de
bovenbouwjaarlaag minstens één leraar zou deelnemen, besloten we OMJS
bovenbouw en stond voorheen ook
te vragen om een ontwikkeltraject op maat te bieden.
zelf voor de groep. “Voor begrijpend
Zo konden alle geïnteresseerde leraren deelnemen en
“Begrijpend lezen kwam
lezen werkten we jaren achtereen met
kregen we een voor onze school passende scholing en
daar als een losse ﬂodder
een methode met actuele teksten,
begeleiding.”
bij. Dat moest anders.”
maar we merkten steeds meer dat
we de verbinding misten met andere
Na twee bijeenkomsten met een kleinere groep in
vakken. Was de tekst gelezen en waren de vragen
het voorjaar wijdde Den Doelhof de studiedag van het bovenbouwteam in
beantwoord, dan was het met de tekst en dus ook
november aan begrijpend lezen. De school kreeg van OMJS de nieuwste
met dat onderwerp gedaan. De les daarna gingen
inzichten over begrijpend lezen aangereikt, de modellen die eraan ten
we dan weer aan de slag met een nieuwe tekst over
grondslag liggen, en het inzicht om zelf te arrangeren en verschillende
een heel ander onderwerp. De lessen begrijpend
tools hierbij te gebruiken. “Samen met Ilse konden we helder op
lezen stonden daardoor helemaal op zichzelf en
een rij zetten wat onze visie is op begrijpend lezen, hoe we die gaan
we constateerden dat de betrokkenheid bij zowel
verwezenlijken, welke afspraken we daarover maken en welk tijdspad
de leerlingen als de leraren gering was. Als we met
we daaraan koppelen”, somt Karin op. “De kleine stuurgroep zet, samen
ons begrijpend leesonderwijs aansluiting zouden
met Ilse, telkens de volgende stap uit en bewaakt het proces. We hebben
zoeken bij het thema in de groep, zouden we meer
inmiddels een borgingsdocument met de schoolafspraken opgesteld en er
diepgang kunnen aanbrengen in het doorgronden
zijn afspraken gemaakt over het maken van aantekeningen in een tekst,
van teksten en zouden we de nieuwsgierigheid en
zodat er een doorgaande lijn is voor leerlingen en leraren.”
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ZELF ARRANGEREN
“Voor de uitvoering hebben we koppels gemaakt,
zodat je samen met een maatje met je leesonderwijs
aan de slag gaat”, vervolgt Karin. “Het is immers niet
niks wat we van onze leraren vragen. Normaal heb
je een methode die je kunt volgen. Alles is in grote
lijnen uitgeschreven. Nu verlaten we die methode en
ga je zelf arrangeren. Maar juist het samenwerken
in koppels – met elkaar de dialoog aangaan en
samen verkennen, maar ook bij elkaar in de groep
kijken – levert veel inzicht op in wat goed werkt
voor de leerlingen. Ook Ilse gaat lesbezoeken doen.
Vervolgens worden alle bevindingen teruggekoppeld
en bespreken we de verbeterpunten.”
Karin en Ilse wijzen erop dat het loslaten van een
methode voor begrijpend lezen door zelf op thema en
op maat te gaan arrangeren, geen traject is dat je er
eventjes bij doet. “Het vergt kennis en ervaring van je
team, de wil tot samenwerken en te leren met en van
elkaar. Om dat te bereiken is de begeleiding van OMJS
heel waardevol”, vindt Karin. “Zonder Ilse hadden
we dit niet voor elkaar gekregen. Haar enorme
actuele kennis en haar deskundige vertaling daarvan
naar onze praktijk zijn erg waardevol. Het helpt als
iemand met zoveel expertise je team begeleidt. Je
bent niet zomaar iets aan het doen, omdat je denkt
dat het goed is, maar wat je doet is wetenschappelijk
onderbouwd en wordt waar nodig bijgestuurd.”
TEKSTEN LEVEN MEER
Karin: “Doordat leraren zelf modelen worden
de leerlingen meegenomen in de tekst en gaan
ze op zoek naar de diepere betekenis. Herlezen,

aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken,
redeneren, discussiëren en reﬂecteren zijn de belangrijke vaardigheden
waar het hier om draait en die het begrijpend lezen zo leuk en interessant
maken. Hoe leuk is het om vervolgens je eigen lied, verhaal, biograﬁe of
recept te mogen schrijven? Zó krijgen taalactiviteiten betekenis en mogen
kinderen hun creativiteit tot uitdrukking brengen. Teksten gaan daardoor
veel meer leven.”
Karin constateert nu al dat veel leerlingen meer lees- en leerplezier
hebben door de thematische aanpak. “In de onder- en middenbouw
werken we met alle vakken, dus ook met het leesonderwijs, al thematisch.
Nu krijgen we ook een mooie doorlopende lijn naar de bovenbouw door
vakken steeds meer te integreren. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar dit
is al een prachtig resultaat en volop reden om op deze weg door te gaan.”

AAN HET WOORD WAREN …
KARIN KOLDEWIJN
Onderwijskundig teamleider bovenbouw van basisschool Den
Doelhof.
“Teamwork makes the dream work”
ILSE MEELKER
Taalexpert en opleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen
“Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden.”

 Ilse Meelker vormt samen met Barbara van der Linden en Alette Schoenmaker
de taalexpertgroep van Onderwijs Maak Je Samen.
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ONDERWIJSKWALITEIT

‘SOMMIGE DINGEN MEET
JE NIET, DIE WEET JE’
IN GESPREK MET DOCENT BRIGIT VAN ROSSUM OVER DE VELE ASPECTEN VAN ONDERWIJSKWALITEIT
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE

?

H

?

?

et leveren en verantwoorden van onderwijskwaliteit is een complex samenspel
van focus en verwachtingen, van communicatie intern en met externen. Een
schoolleider ziet zichzelf vaak midden in dit spel geplaatst, maar krijgt de dialoog
over onderwijskwaliteit niet altijd op de goede manier gevoerd. Hoe een school werkt
aan onderwijskwaliteit, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe daar inzicht in te
verkrijgen: de verwachtingen hierover zijn vaak net zo divers als de belanghebbenden
bij onderwijskwaliteit. En die belanghebbenden, dat zijn er een heleboel. Daardoor
ontstaat verwarring, constateert Brigit van Rossum, een van de docenten aan de opleiding
Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam en de leergang Onderwijskwaliteit. Hoe
ga je als schoolleider om met die ruis en onduidelijkheid? En hoe zorg je voor bredere
betrokkenheid bij het werken aan onderwijskwaliteit en de verantwoording ervan?
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“Wie buiten het onderwijs werkt en het over kwaliteit heeft,
is termen als input en output gewend”, steekt Brigit van wal,
“maar zo’n zakelijke benadering werkt eigenlijk niet in het
onderwijs. Bij de ontwikkeling van kinderen gaat het om
‘uitkomsten’ die het resultaat zijn van heel veel kleine stukjes
input. En die uitkomsten zijn vaak niet te meten op een
moment dat je erbij bent – denk maar aan een kind dat in een
winkel een rekensom toepast of dat teksten leest op borden
langs de kant van de weg. Onderwijs gaat ook over ‘impact’
op de lange termijn; wat je in een school kunt meten, is dus
altijd maar een heel klein deel van de onderwijskwaliteit. Het
is belangrijk dat steeds weer te beseffen en uit te leggen aan
betrokkenen van buiten de school. Daarom is het belangrijk
dat een schoolleider kennis heeft van de kwaliteitskunde en
de verschillende stromingen daarbinnen. Dat een schoolleider
snapt uit welke koker een kwaliteitsvraag komt en hoe de
school met dat aspect om wil
gaan. Vaak is het trouwens niet
“Vaak is het niet het
het een of het ander, maar is
een of het ander, maar het én én. Dat erkennen en
waarderen is belangrijk, net als
is het én én.”
het helpen van je team daarbij.”
SMALLE KIJK
Een ander vlak waarop verwarring ontstaat, is de smalle kijk
op data, zo merkt Brigit steeds weer. “Wanneer het gaat om
onderwijskwaliteit, denken onderwijsprofessionals altijd dat ze
allerlei gemeten resultaten moeten overleggen, terwijl ‘zachte’
dingen ook veel zeggen over onderwijskwaliteit en vaak net zo
goed ‘hard’ te maken zijn. Neem bijvoorbeeld de groepssfeer.
Zo ongeveer iedere professional weet wanneer je een groep
inloopt of de sfeer goed is, of er een productieve werksfeer
hangt en of kinderen bereid zijn om elkaar te helpen. Dat meet
je niet voortdurend via vragenlijsten en sociaal-emotionele
kijkwijzers. Dat wéét je. En daar kun je ook over communiceren.
Vaak brengen scholen dergelijke waardevolle observaties of
eigen aanpakken te weinig voor het voetlicht, omdat vele van
hen – mede onder invloed van allerlei toetsprotocollen en de
manier van uitvragen van de geleverde kwaliteit – niet meer in
hun kracht staan.”
PROFESSIONELE DIALOOG
En dat kan anders, meent Brigit: “Daar waar systemen en
meetinstrumenten in grote mate de zeggingskracht naar
buiten bepalen, zouden leraren hun waarnemingen meer met

“De directeur blijft wel

elkaar mogen delen, een
professionele dialoog voeren
de spin in het web”
en de uitkomst samen naar
buiten communiceren. Wat
er nu nodig is – en wat je gelukkig op steeds meer scholen
ziet – is dat oude organisatiesystemen doorbroken worden
en dat meerdere leraren voor een grotere groep kinderen
verantwoordelijk zijn. Daardoor kunnen leraren elkaar al
werkend feedback geven, samen nieuwe aanpakken uitproberen
en zo direct werken aan onderwijsverbetering, waardoor
het hele construct sterker wordt.” Daarbij kan ook gespreid
leiderschap de gewenste kwaliteitscultuur een enorme impuls
geven. Hierbij gaat de schoolleider aan de slag met experts of
leerteams die op verschillende vakgebieden kennis en kunde
de school binnenbrengen en die daarvoor ook verantwoordelijk
zijn en daarop aanspreekbaar zijn. “De directeur blijft wel
de spin in het web”, legt Brigit uit, “en gaat tegelijk andere
mensen helpen om leiderschap te nemen. Dat betekent dat de
schoolleiders zelf ook mogen leren volgen en dat ze zo andere
mensen leren niet alleen de schoolleider te volgen, maar ook
anderen. Dát is de kracht van samen.”

VRIJE RUIMTE
Waar ook verwarring over bestaat, is de mate van vrijheid die
scholen hebben bij het inrichten en verzorgen van onderwijs.
“Het lijkt alsof er veel inkadering is, maar dat is helemaal
niet zo. Natuurlijk zijn er best veel kerndoelen, maar die zijn
dusdanig open geformuleerd dat ze heel veel ruimte toelaten in
de te bewandelen weg. Kaders geven een soort schijnveiligheid
voor scholen, omdat ze dan tenminste weten waaraan het
onderwijs moet voldoen. Ik zou liever zien dat teams hun
vrije ruimte gaan innemen en daar hun eigen curriculum mee
maken. Daarmee bedoel ik dat ze antwoorden formuleren op
vragen als: wat voor leerlingen en onderwijsbehoeften hebben
we nu in onze school? Welke kwaliteiten hebben onze leraren?
Wat is onze maatschappelijke opdracht hier in het dorp of de
wijk en in deze regio? Waarom omarmen we het ene wel en het
andere niet? En misschien moeten we zelf nog iets ontwikkelen,
omdat het er nog niet is”, vervolgt Brigit. “We hebben
schoolleiders nodig die zelf dat creërende perspectief in kunnen
nemen en die daarbij de diversiteit van het team benutten.
Wanneer je je kunt verhouden tot je maatschappelijke opdracht,
dan kun je als team ook omgaan met die hele grote vrijheid die
hier ligt.”

MEER WETEN OVER DEZE THEMATIEK?
Tijdens de leergang Onderwijskwaliteit gaan deelnemers over de volle breedte aan de slag met vragen over onderwijskwaliteit. Dus: wat is
kwaliteitskunde? Waar kom je als school vandaan en waar ga je naartoe? Hoe werk je daarin samen? Hoe kan gespreid
leiderschap je daarbij helpen? Hoe kun je jezelf verantwoorden in deze tijd en hoe ga je om met al die wicked problems? Hoe
houd je bijvoorbeeld een moreel beraad met elkaar waarin je al die professionele oordelen bij elkaar kunt brengen en van elkaar
kunt leren?
Voor alle schoolleiders met een lidmaatschap en alumni opent OMJS dit voorjaar een leiderschapscentrum: een vindplaats voor
academieaanbod en georganiseerde inspiratiesessies, masterclasses en intervisiebijeenkomsten.
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Evita
D E W E E K VA N ...

DE WEEK VAN …

TRAINER &
PROJECTMEDEWERKER LOOQIN

Drie dagen per week is Evita werkzaam bij OMJS. En wie
met kindvolgsysteem Looqin werkt, heeft haar vast al
eens gesproken of ontmoet. Binnen het team van Looqin
houdt Evita zich met name bezig met klantcontact en
communicatie. Daarnaast kun je Evita ook kennen van de
training ‘Zeg meer met minder woorden, teken het!’ Ze
is namelijk ook actief als trainer bij OMJS en deelt haar
kennis over zakelijk tekenen in verschillende opleidingen
en trajecten, in samenwerking met OMJS-collega’s.
MAANDAG
Dagstart
De week begint met het bekijken van de binnengekomen mail
en de agenda voor deze week. Het wordt een week met veel
afwisseling.
Om 8.45 uur zit ik klaar voor de stand-up met het Looqin-team.
We passen de Scrum-methodiek toe in de werkwijze van ons
team. Dit doen we al geruime tijd en we hebben deze werkwijze
sinds het thuiswerken goed (online) vast weten te houden met
elkaar.
Elke collega van het Looqin-team deelt zijn of haar
werkzaamheden van de dag en kan hulp vragen wanneer dit
nodig is. Zo weten we van elkaar wie zich waarmee bezighoudt
en houden we de lijntjes kort. Deze ochtend beperken we ons
tot de belangrijkste mededelingen; vanmiddag hebben we de
sprint review gepland en gaan we dieper op bepaalde doelen in.
Teams-overleg met een kinderopvangorganisatie
Bij een kinderopvangorganisatie waar we enige tijd geleden de
pedagogisch medewerkers hebben getraind in het gedachtegoed
en gebruik van Looqin, is een nieuwe pedagogisch coach
gekomen. Zij gaat het stokje overnemen van een collega en
wil graag meer weten over hoe ze Looqin kan inzetten. Ze
worstelt ook met het vullen en verantwoorden van haar uren
als pedagogisch coach. Het is een goed verkennend gesprek
over hoe ze Looqin kan inzetten in de verschillende acties die
ze onderneemt binnen haar nieuwe rol. Dit klantcontact is voor
mij een waardevol onderdeel van mijn werk.
Looqin: sprint review
Elke twee weken zetten we nieuwe taken op het sprintbord en
bekijken we hoe we het de afgelopen periode hebben gedaan.

30

OMJS MAGAZINE

WAT IS LOOQIN?
Looqin is een softwareproduct waarmee kinderdagverblijven en scholen
de ontwikkeling van kinderen kunnen volgen. Het is ontwikkeld in
samenwerking met KU Leuven en onderschrijft de meerwaarde van het
volgen van welbevinden, betrokkenheid en competenties én prestaties.
Klanten die kiezen voor dit kindvolgsysteem, omschrijven Looqin als
een verrijkend instrument met handvatten om teambreed te werken aan
een sterke pedagogische basis zonder dat het veel tijd kost.

Wat ging goed en wat willen we anders doen? We kiezen
vandaag een visuele template om terug te blikken. Deze keer
gebruiken we de racewagen: wat werkte versnellend en wat
heeft voor vertraging gezorgd?
Na de review zetten we de nieuwe sprint klaar en kunnen we
allemaal weer aan de slag. Voor mij betekent dit: twee scholen
met een proeﬂicentie nadere uitleg geven over Looqin.
WOENSDAG
Helpdesk Looqin
Na de stand-up beantwoord ik enkele vragen die zijn
binnengekomen via de helpdesk. Dergelijke vragen zijn erg
divers: van ‘help, ik kan niet inloggen’ tot ‘hoe zet ik een
groeiplan in?’ Bij sommige vragen is wat extra speurwerk nodig.
Dan ga ik samen met mijn collega’s (programmeurs van Looqin)
op zoek naar het antwoord.
Na de helpdeskvragen bereid ik me voor op de workshop
tekenen van vanmiddag bij een diploma-uitreiking.
Workshop tekenen
Maar liefst dertig studenten van de opleiding Specialist Jonge
Kind hebben deze middag een online diploma-uitreiking.
Hiervoor hebben ze een pakket ontvangen met daarin niet
alleen hun diploma, een ﬂesje champagne en borrelhapjes,
maar ook het werkboek
Uitgetekend. Zeg meer
met minder woorden,
een etui en stiften.
In anderhalf uur
neem ik hen in
vogelvlucht
mee in de
didactische

kracht van tekenen. Het liefst doe ik dit natuurlijk in fysieke
aanwezigheid van iedereen, maar gelukkig is iedereen
inmiddels bekend met de online mogelijkheden en kunnen we
samen al tekenend praktisch bezig zijn. De tijd vliegt voorbij en
ik zie alle deelnemers heel fanatiek tekenen. Proost!
VRIJDAG
Overleg communicatie OMJS en Looqin
Na de stand-up met het Looqin-team heb ik een overleg met
collega Iris, die binnen OMJS onder andere verantwoordelijk
is voor marketing en communicatie. We bespreken hoe we een
organisatie tegemoet kunnen komen bij het opzetten van een
webinar voor haar medewerkers en andere geïnteresseerden.
Na het verkennen van de mogelijkheden breng ik mijn
contactpersoon op de hoogte.
Tussendoor zijn er nog enkele vragen
binnengekomen per mail en via de helpdesk.
Ook de brochureaanvragen heb ik kunnen
verwerken, zodat ze verzonden kunnen
worden.
Informatiebijeenkomsten Looqin
In samenwerking met enkele trainers hebben
we een informatiebijeenkomst gepland.
Het duurt nog enkele weken voordat deze
gaat plaatsvinden en het is nog onduidelijk of het
een fysieke of digitale bijeenkomst wordt. Gezien het aantal
aanmeldingen bereiden we ons vast zover als mogelijk voor
en bespreken we van beide opties de mogelijkheden en ieders
wensen.
Visietraject in beeld brengen
Een van de collega’s (thema leiderschap) is bezig met een
visietraject op een basisschool en heeft me gevraagd om een
tekening te maken over de kernwaarden die naar voren zijn
gekomen tijdens dit traject. Ik ga aan de slag met een eerste
opzet. De school heeft een mooi logo en dit kan ik goed in
de tekening verwerken. Iedere school heeft toch haar eigen
identiteit en uitdagingen en ik vind het heel interessant om dit
alles in beeld te brengen.
De werkweek zit er alweer op. Het was een week met veel
afwisseling en nieuwe ideeën. Ondanks het thuiswerken hebben
we samen weer het nodige werk kunnen verzetten.

Groetjes Evita!
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Zelfvertrouwen

betekent dat

je niet bang

bent om

fouten

te maken.
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
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